OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
___________________________________________________________________________
EMAILEM

anonymizováno

anonymizováno

č.j.: 3314/2019/ZD
Ve Zdibech dne 11. 11. 2019
Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Vážená paní,
dne 10. 11. 2019 jsme prostřednictvím elektronické podatelny obce Zdiby obdrželi Vaše podání, ve
kterém nás žádáte o poskytnutí informace k v rozsahu:
Text žádosti cit.:
„[… ] informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na zpracovatele nového Územního plánu
obce Zdiby, minimálně v tomto rozsahu:
1.
2.
3.

Kolik se přihlásilo zájemců
Kolik získali jednotliví zájemci bodů podle hodnotící stupnice
Kdo byl členem hodnotící komise [… ]“

Po posouzení výše uvedené žádosti konstatujeme, že Vaše žádost obsahuje náležitosti stanovené InfZ
a požadované informace nespadají do režimu informací požívajících zvýšené ochrany ve smyslu ust.
§§ 7 – 12 InfZ. Na základě v předchozí větě uvedeného Vám tímto v souladu s ust. § 4 InfZ a násl.,
poskytujeme následující informaci.
Veřejná zakázka s názvem „Obec Zdiby – ZPRACOVÁNÍ nového Územního plánu Zdib“, jejímž
účelem je výběr zpracovatele nového územního plánu, byla vyhlášena na profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=288386 pod ID VZ: VZ0080028,
systémové číslo: P19V00164801, a zahájena dne 24. 10. 2019 s tím, že lhůta pro podání nabídek
je stanovena do 12:00h dne 22. 11. 2019.
S ohledem na skutečnost, že řízení pro zadání veřejné zakázky stále probíhá, konstatujeme že:
Ad. 1) z důvodu běhu lhůty pro podání nabídek se do dnešního dne (tj. 11. 11. 2019) zatím
nepřihlásil žádný uchazeč;
Ad. 2) z důvodu běhu lhůty pro podání nabídek nebyly nabídky uchazečů doposud hodnoceny
a hodnocení případně podaných nabídek bude provedeno nejdříve po přijetí nabídek
a uplynutí lhůty pro podání nabídek;
Ad. 3) hodnotící komise nebyla doposud jmenována.
S pozdravem
JUDr. František Kotalík
tajemník OÚ
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